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 Szanowni Mieszkańcy Gminy Cewice, 

16 listopada 2018 roku dobiegnie końca kolejna  

kadencja władz samorządowych. Ten numer Biuletynu  

Informacyjnego „Cewice” przedstawia syntetyczny opis najważniejszych 

przedsięwzięć inwestycyjnych zrealizowanych w kadencji 2015-2018 na terenie 

Naszej Gminy.  

 Była to druga kadencja mojej pracy na stanowisku Wójta Gminy Cewice i czas 

współpracy z nową Radą Gminy , której skład osobowy nie zmienił się zasadniczo 

w wyniku poprzednich wyborów. Jednak kadencja ta była inna niż poprzednia. Od 

ponad dwóch lat , wśród radnych zaznaczyły się  wyraźne różnice w określaniu 

dalszego kierunku działań władz gminy. Jednakże mimo tych trudności,  w 

minionych latach udało się  zrealizować wiele zadań  i zmienić na lepsze życie 

naszych mieszkańców.  

 Podobnie jak w poprzedniej kadencji na inwestycje przeznaczyliśmy ponad 20 

mln złotych. Najwięcej na zadania związane z budową kanalizacji i wodociągów,  

bo ponad 6,2 mln złotych. Na drogi wszystkich kategorii  i  chodniki wydaliśmy 

ponad 4,1 mln złotych. Budowa brakującego oświetlenia to po stronie gminy 

wydatek  ponad 600,000 tysięcy złotych. Wybudowaliśmy i doposażyliśmy  8 boisk 

trawiastych i  boisko o sztucznej nawierzchni  przy Zespole Szkół w Cewicach. 

Nad Jeziorem Bukowińskim powstał bardzo atrakcyjny turystycznie teren 

rekreacyjno-wypoczynkowy.  Sumą 700 tys. złotych zamyka się kwota przeznaczona 

na projekty edukacyjne i  aktywizujące mieszkańców. Szczegółowe informacje o 

zrealizowanych przedsięwzięciach znajdują się na dalszych stronach biuletynu.

 Na realizację tych zadań otrzymaliśmy dofinansowanie zewnętrzne w kwocie 

ponad 4,3 mln złotych , Uzyskaliśmy z emisji obligacji i kredytów do chwili 

obecnej 12 mln złotych . Jednocześnie spłaciliśmy ponad 6,3 mln złotych 

zadłużenia. 

 Kończąc chciałbym bardzo podziękować wszystkim Radnym Rady Gminy Cewice, 

którzy konstruktywnie się spierając , współpracowali ze mną w realizacji 

podjętych i uchwalonych przedsięwzięć. Podziękowania należą się  moim 

współpracownikom z Urzędu Gminy w Cewicach i pracownikom jednostek podległych 

za dobrą pracę. Wielkie podziękowania dla mieszkańców Gminy Cewice , którzy 

aktywnie  wspierają mnie i  radnych w  pracy dla rozwoju i lepszej przyszłości 

Naszej Gminy . 

               Wójt Gminy 
             

             Jerzy Pernal 
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DROGI  
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Drogi powiatowe 

Wspólnie z Powiatem Lęborskim  

dokonano remontu nawierzchni ponad 

12,5 km dróg powiatowych. Całkowita 

wartość robót to ok. 1 671 500 zł. 

Dofinansowanie tych remontów przez 

Gminę Cewice wyniosło  

ponad 821 700 zł. Nową nawierzchnię 

otrzymały następujące drogi: 

 Cewice – Maszewo Lęborskie; 

 Maszewo Lęborskie – Krępkowice – 

Unieszynko – Unieszyno; 

 Kamieniec – Lesiaki:  

 Karwica  - Unieszynko. 

 Oskowo – Rokity 

Drogi gminne 

Wybudowano nowe nawierzchnie na 

następujących ulicach: 

 ul. Kwiatowa w Łebuni, 

 ul. Osiedle na Wzgórzu i droga do 

budynku ZOZ oraz ul. 

Węgrzynowicza w Cewicach, 

 ul. Murowana i Drewniana w 

Maszewie Lęborskim, 

 Bukowina – odc. Szkoła Podstawowa  

- Jez. Bukowińskie. 

Łączny koszt to 1 554.759,91 PLN. 

 

Drogi transportu rolnego ( marszałkowskie) Utwardzono  płytami betonowymi 

drogi w Popowie i Pieskach o długości 1.850 km. Koszt to ponad 520 tys. 

złotych 

Ścieżki rowerowe Przygotowaliśmy koncepcję budowy dróg rowerowych na 

terenie naszej gminy. Rozpoczęliśmy jej realizację przez wybudowanie 

pierwszej ścieżki Siemirowice – Kamieniec. Wykonano projekty i 

zapewniono dofinansowanie zewnętrzne do budowy ścieżek rowerowych 

Cewice- Kamieniec  i  Cewice – Maszewo Lęborskie. 

Droga w Łebuni  

Osiedle Na Wzgórzu w Cewicach  

Ścieżka rowerowa w Siemirowicach 
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INFRASTRUKURA 

nr 52 wrzesień 2014 

Kontynuowano rozpoczęte zadania z zakresu budowy sieci kanalizacyjnych i 

wodociągowych. Efektem jest już oczyszczanie 80 % ścieków komunalnych 

powstających na terenie naszej gminy.  

Wartość tych inwestycji wynosi  6,3 mln złotych.  

Główne zadania to: 

 Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Bukowinie – etap I, 

 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowe w Siemirowicach–etap I 

 Ujęcia wody , stacje uzdatniania i sieci wodociągowe w Karwicy i 

Lesiakach,, 

 Sieć kanalizacyjna w m. Osowiec, 

 Zakup kolektora ściekowego Maszewo Lęborskie – Rybki, 

 Sieć kanalizacji deszczowej ul. Zielona w Cewicach. 

 

W trakcie budowy są: 

 Oczyszczalnia ścieków i sieć kanalizacyjna w Unieszynie. 

 Wodociąg na ul. Fabrycznej w Maszewie Lęborskim, 

 Ujęcie wody i sieć wodociągowa w Pieskach, 

 Sieć kanalizacyjna  Cewice  ul. Wichrowa. 

 

Stacja uzdatniania wody w Karwicy 
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OŚWIETLENIE 
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 Realizując potrzeby mieszkańców w zakresie 

rozbudowy oświetlenia corocznie przeznaczaliśmy 

na to zadanie ponad 150 tys. złotych.  

Drugie tyle do wspólnych realizacji wniosła 

firma Energa Oświetlenie. 

  Łączne nakłady przekroczyły 1,2 mln  złotych. 

Realizowane były nowe instalacje oświetleniowe i 

i rozbudowywane istniejące w sumie  

120 punktów świetlnych. 

 

Najważniejsze z nich to: 

 oświetlenie drogi w Pieskach  

 (Bryle), 

 oświetlenie ulicy Osiedle Młodych  

w Cewicach, 

 oświetlenie ul. Spacerowej w  

 Cewicach, 

 oświetlenie drogi powiatowej  

w Popowie, 

 oświetlenie drogi wojewódzkiej 

w Kamieńcu. 

Osowo Lęborskie 

Cewice- - Osiedle Młodych 
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SPORT I REKREACJA   
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Obiekty sportowe i rekreacyjne 

 Zgodnie ze zgłaszanymi przez mieszkańców potrzebami zbudowaliśmy  

i doposażyliśmy w sprzęt obiekty sportowe i  rekreacyjne w każdym sołectwie. 

Boiska do piłki nożnej powstały w Bukowinie, Łebuni, Popowie, Okalicach, 

Osowie Lęborskim, Cewicach i Unieszynie. Przy Zespole Szkól w Cewicach 

powstał zespół boisk i obiektów lekkoatletycznych ze sztuczną nawierzchnią. 

 Na placach zabaw i terenach rekreacyjnych zamontowano  kilkadziesiąt 

urządzeń do ćwiczeń. Powstały nowe obiekty służące utrzymaniu kondycji 

fizycznej i wypoczynkowi : 

 Siłownie wewnętrzne w Łebuni i Maszewie Lęborskim, 

 Zagospodarowano centrum wsi   i zbiornik wodny w Popowie, 

 Zagospodarowano teren rekreacyjny nad J. Bukowińskim, 

 Zagospodarowano teren koło boiska ORLIK w Łebuni, 

 Buduje się duży teren rekreacyjno-sportowy w Siemirowicach. 

Boisko Wielofunkcyjne w Cewicach  Popowo 
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OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA I BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE  

nr 66 /2018 

Remiza w Pieskach po remoncie 

   Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej zostały wyposażone w nowe 

samochody. OSP w Cewicach otrzymało nowy samochód marki MAN. OSP w Łebuni  

i OSP w Pieskach  uzyskały nowsze i sprawniejsze wozy strażackie. Wybudowano 

garaże dla OSP Pieski  a dwie pozostałe strażnice  poddano remontom. 

Corocznie zakupy nowego sprzętu znacznie poprawiły wyposażenie OSP w środki 

do ratowania ofiar wypadków i pożarów. 

 We wszystkich obiektach oświatowych zainstalowano lub zmodernizowano 

systemy monitoringu. Również obiekty  rekreacyjne w Bukowinie, Maszewie 

Lęborskim i  Siemirowicach  są monitorowane całodobowo. 

Monitoring nad Jeziorem Bukowińskim 

OCHRONA ŚRODOWISKA 

Korzystając ze wsparcia finansowego  ( programy unijne i Narodowego 

Funduszu  Ochrony Środowiska) wdrożyliśmy i kontynuowaliśmy programy 

likwidacji wyrobów zawierających azbest oraz modernizację systemów 

grzewczych. Ukończyliśmy budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych w Cewicach. 

PSZOK Cewice  
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PROJEKTY EDUKACYJNE 

 W ramach tzw. projektów miękkich zrealizowaliśmy za kwotę ok. 

700 tysięcy złotych zadania , których celem jest podniesienie 

umiejętności i kształcenie mieszkańców.  

Projekty te obejmują: 

 Ograniczenie wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców gminy, 

 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, 

 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, 

 Aktywizację społeczno-zawodową mieszkańców. 

PRZYGOTOWANIE KOLEJNYCH INWESTYCJI 

Przygotowując się do kolejnych inwestycji i mając na uwadze ubieganie 

się o ich dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych wykonaliśmy 

następujące dokumentacje projektowe: 

W zakresie dróg : 

 

Projekty budowy ulic: 

 Spacerowej, Kwiatowej, Krótkiej , Słonecznej, Osiedle Młodych  

w Cewicach; 

 Szkolnej w Siemirowicach; 

 W Bukowinie w kierunku Niepoczołowic. 

 

 

Projekty budowy chodników: 

 

 wzdłuż dróg wojewódzkich w Osowie, Łebuni, Bukowinie; 

 wzdłuż dróg powiatowych w Popowie, Karwicy, Lesiakach, Unieszynie; 

 wzdłuż drogi gminnej w Oskowie. 

W zakresie obiektów oświatowych projekty rozbudowy szkół  

w Siemirowicach, Łebuni, Maszewie Lęborskim, Popowie i Bukowinie oraz 

przedszkola w Cewicach. 

 

W kadencji 2015-2018 zrealizowaliśmy inwestycje  i  projekty 

edukacyjne na  kwotę ponad 20,1 mln złotych, uzyskując dofinansowanie 

ze źródeł zewnętrznych w wysokości  ponad 4,3 mln złotych. 


